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СТРАТЕГИЧЕСКА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ECTS

EQF

Validation of Non-Formal and 

Informal Learning



Европейска кредитна система за: 
професионално образование и обучение – ЕCVET

висше образование - ECTS

Европейските кредитни
системи носят ползи за:

- географската мобилност

- ученето през целия живот



ECTS
Eвропейската система за трансфер на 

кредити във ВО

Регламентация: Болония 19.06.1999 

Декларация за изграждане на Европейско
пространство за висше образование, 

обоснова необходимостта от въвеждане на 
система от образователни кредити, като
средство за засилване на студентската

мобилност
Съдържание

• 1 кредит = 30 часа студентска заетост
• 1 академична година = 60 кредита
• образователно-квалификационна степен:
 "специалист" = 180 кредита = 3 г. срок
 "бакалавър" = 240 кредита = 4 г. срок
 "магистър" = 300 кредита = 5 г. срок

ECTS



ECVET 
Eвропейската система за трансфер на кредити

в ПОО

Регламентация: Препоръка от 1999 г. 
Резултати от ученето

Какво обучаваният трябва да знае,
разбира и може да прави при
завършване на учебен процес,
дефинирани като знания, умения и
компетентности.

Единици резултати от ученето
Съвкупност от знания, умения и
компетентности, които представляват
част от квалификация, които могат
самостоятелно да бъдат оценени и
сертифицирани и валидирани.



Език на ECVET и ECTS
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 



ДОС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИИ -

ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ECVET



Единици резултати от ученето (ЕРУ) –
основни компоненти на ДОС

Структура на ДОС за придобиване на квалификация 
по професии

Знания

Знания

Знания
Умения

Умения

Умения

Компе-
тентности

Компе-
тентности

Компе-
тентности

РУРУ

РУ



Академичната натовареност на лекциите, упражненията, стажовете, 
курсовите и дипломни работи, рефератите, проектите и др. се 
изчислява в учебни часове

Структура на учебен план за придобиване на образователно-
квалификационна степен във ВО 

др.

лекции

стажове
реферати

упражнения

проекти

практики

др.

др.



 за хората:

 бърза и ефективна реализация на пазара на труда

 намаляване на ангажираността на студентите

 Правилно кариерно развитие 

 за бизнеса:

 Придобити практически умения 

 Бърза и ефективна реализация на пазара на труда

ПОЛЗИТЕ от синхрон на ECVET и ECTS



Взаимодействие и комуникация между 

ECVET и ECTS

 Партньорски споразумения между ПГ и ВУ

например:

- Пловдивски Университет и Математическа гимназия, Пловдив;

-Химикотехнологичен и металургичен университет и 26 
професионални гимназии

 Документи  на МОН 

 Закон за висшето образование
!!! по свое желание лицата могат да получат европейско приложение към дипломата за висше образование  

 Закон за професионалното образование и обучение

 Закон за предучилищното и училищното образование
!!! По свое желание лицата могат да получат европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация и/или 
приложение към дипломата за средно образование 



АКТУАЛНО и ПОЛЕЗНО взаимодействие 

между ECVET и ECTS

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението
на учениците:

чл.30, ал.8 

Резултатите от ДЗИ могат да се трансформират в оценки от European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS) и да се запишат в европейското
приложение към дипломата за средно образование, както следва: 

1. оценка А се поставя при резултат отличен 6,00; 

2. 2. оценка В се поставя при резултат отличен 5,50 - 5,99; 

3. 3. оценка С се поставя при резултат много добър 4,50 - 5,49; 

4. 4. оценка D се поставя при резултат добър 3,50 - 4,49; 5. 

5. оценка E се поставя при резултат среден 3,00 - 3,49. 



Квалификация, изградена от 
единици резултати от ученето



http://www.ecvet-team.eu

http://www.ecvet-toolkit.eu

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

http://www.navet.government.bg

Национална агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО) –

Национална координационна точка за ECVET
в България

http://www.ecvet-team.eu/
http://www.ecvet-toolkit.eu/
http://www.navet.government.bg/


НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Благодаря за вниманието!

www.navet.government.bg napoo@navet.government.bg

1113 София, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.5


